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4.1) 
Voorzitter, 
 
Voor ons ligt het concept Regionale Energiestrategie Twente (RES-Twente).  

1) Een concept RES dat we vast moeten stellen is het voorstel 
2) Een concept wat d.m.v. communicatie en participatie geïntegreerd moet worden in de 

Energievisie Borne. 
3) Mandaat aan de portefeuillehouder duurzaamheid m.b.t. de bijdrage van “zon op dak” om 

deze in regionaal overleg aan te mogen passen (wel binnen de bandbreedte van 1,37-
1.5TWh.)  

 
We steunen als CDA-Borne (natuurlijk) het klimaatakkoord en de daaraan gekoppelde RES. 
De weg naar het uiteindelijke resultaat hebben we wel zo onze ideeën over.  
Om draagvlak te krijgen moet je de burger dus bij de plannen betrekken en dus informeren, vragen 
beantwoorden en twijfels wegnemen. Als er dan op 11 februari een bijeenkomst wordt gehouden in 
‘t Kulturhus en deze belangstellenden bergen met vragen hebben moet je deze dus beantwoorden. 
Helaas moeten we vaststellen dat we nu bijna 9 maanden verder zijn en er naar deze 
belangstellenden nog steeds niets is beantwoord of twijfel is weggenomen.  
In 9 maanden komt het ook wel eens voor dat er iets heel moois tot stand komt. 
 
Even terug naar de materie, 2 vragen die zijn gesteld, zijn me bijgebleven. Laagfrequent Geluid van 
windmolens is schadelijk voor onze gezondheid en Landen als Duitsland hebben al een nieuwe wet 
ingevoerd waarbij windmolens niet meer binnen 1000 meter van bewoning mag staan. 
Dit zijn toch wel essentiële vragen die beantwoord dienen te worden voor we een besluit nemen, om 
eventueel een windmolen te plaatsen. 
 
We willen de wethouder best wel mandaat geven om in regionaal overleg iets te mogen aanpassen 
en dat mag van ons ook wel buiten de bandbreedte vallen, mits we hier maar over geïnformeerd 
worden. Het kan dan niet zo zijn dat we bv op dinsdag 8 september een politiek beraad hebben en 
dat we dan een paar dagen later lezen dat Borne duurzame energie afneemt van de Twence (BB 14-
09-’20). Dit had de wethouder moeten delen met ons in het politieke beraad. 
 
Voorzitter, 
Denkt de Wethouder dat het tijdspad zoals omschreven in de RES haalbaar is? Hoe gaat u nu en in de 
toekomst communiceren met onze inwoners. Het merendeel van onze inwoners heeft nog helemaal 
geen weet van de RES. 
Als laatste nog de opmerking van onze kant, kijk ook naar de toekomst en blijf niet stil staan bij de 
oude/ vertrouwde technieken zoals zonnepanelen en windmolens. Soms moet je eerst temporiseren 
voordat je kunt demarreren. 
 
Tot zover de 1e termijn en zien graag de reactie van het college tegemoet. 
 
 
 
 
 

 



 
 

www.cdaborne.nl                                           Pagina 2 van 2                                            info@cdaborne.nl  
 

4.2) 
 
Voorzitter, 
 
Net als het vorige agenda punt gaat dit punt ook over energie, namelijk de bijdrage van Borne aan de 
RES-Twente.  
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio een Regionale Energie Strategie opstelt. In de 
RES-Twente worden bouwstenen beschreven die gemeenten kunnen gebruiken bij het vaststellen 
van hun gemeentelijke ambities. 
Kijkende naar de bijdrages van de diverse Twentse gemeentes, vinden we de bijdrage van Borne erg 
minimaal. 
Wij zien om ons heen dat een aantal gemeentes met elkaar samenwerken om oplossingen te vinden. 
Waarom doet Borne dit niet? Voor windmolens zou dit een mooie oplossing zijn (denk hierbij aan 
onze buurgemeentes) aangezien Borne geen geschikte plaats heeft voor windmolen(s). 
We kunnen nu allerlei zaken bedenken en plannen maken, maar hoe staat het met het plan van het 
rijk om de regie weer in handen te nemen omdat men niet overal verdwaald in de omgevingen 
zonnen parken en windmolens zien staan. 
De bijdrage van de gemeente Borne aan de RES is gebaseerd op de oppervlakte van onze gemeente. 
Moet dit niet zijn op het aantal inwoners? 
 
Voorzitter, 
We hebben begrepen dat Borne zoals in het collegevoorstel staat een plan heeft voor de 
Energievisie.  
Sluit deze aan met de RES-doelstellingen? Ongetwijfeld zullen er afwijkingen tussen beide zitten. Wat 
is voor u leidend? De RES of de Energievisie Borne? 
Tevens hebben we in ons coalitieakkoord e.e.a. opgesomd over duurzaamheid, wat is de stand van 
zaken in deze in relatie met de RES ?? 
 
Voorzitter, 
Naast energieopwekking moeten we e.e.a. ook het elektriciteitsnet in zien te krijgen, hoe loopt deze 
planning bij onze netbeheerder?  Zou toch een vereiste moeten zijn dat dit parallel zou lopen. Het 
kan toch niet zo zijn dat we straks energie gaan opwekken waar we nergens mee naar toe kunnen. 
 
 
Hoeveel zonnepanelen heb je nodig om motivatie op te wekken (Loesje) 
 

 
 
 
 

Tot zover de 1e termijn en zien graag de reactie van het college tegemoet. 
 


